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RESUMO 

0 presente artigo tern como objetivo tratar da Sedicao de 1763, 
liderada por grandes proprietarios de terras no norte de Minas - os 
potentados do Sertao do Sao Francisco - que se recusaram a pa-
gar a taxa de capitagao estendida a regiao por Portugal. Trata-se 
de analisar a Sedicao tanto na (Mica do confronto da ordem p6blica 
e da ordem privada quanto no quadro das revoltas do Brasil colo-
nial. 

ABSTRACT 

The objective of this article is to examine the Sedition of 1736 
led by a group of large property holders in the north of Minas - the 
so-called potentates of Sao Francisco - who refused to pay the ca-
pitation tax which the crown had extended to the region. The Sedi-
tion is analysed as a confrontation with both public and private order 
and, thus, as another example of unrest in colonial Brazil. 

INTRODUcAO 

Este artigo trata da Sedicao de 1736,,p conjunto dos motins 
ocorridos no norte da Capitania de Minas Gerais - o Sertao do Sao 
Francisco - regiao que, embora exclufda da tipologia das econo-
mias coloniais, teve peso econ6mico significativo e, o que a mais 
interessante, apresentou evidente predomfnio da ordem privada 
numa capitania visualizada como reduto inquestionavel da ordem 
pOblica. Regiao onde se desenvolveu uma economia agro-pastoril 
responsavel nao s6 por uma parcela importante do abastecimento 
das Gerais, das minas de Goias e Cuiaba, como tambern capaz de 
realizar uma acumulagao interna de capital, dado que nao se deve 
desprezar em se tratando de uma economia colonial. A area foi 
descrita por Diogo de Vasconcellos: "A riqueza alli era muita. Dis- Revista do Departamento de 
tricto em que se creava o gado para o consumo das Minas, e onde Histdria, 9 (1989): 74-85 
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25. Carta de Martinho de Men-
donca ao Rel de Portugal de 17 
de outubro de 1737. Matins do 
Sertao. RAPM. I (1896) : 662. 

se engordava o que vinha dos sertoes do Ceara e do Piauhy, como 
dos mais distantes, e em que se cultivavam generos de consumo 
alimenticio, toda essa massa commercial, que entrava para as Ge-
raes em especie voltava em ouro. Ao passo, pois, que os mineiros 
viviam oberados de dividas, aquelles creadores e fazendeiros fol-
gavam uns ricos outros remediados". 1  

A Sedigao evidenciou a postura dos grandes proprietarios de 
terra, ligados as atividades agro-pastoris, que negavam-se a serem 
incorporados a ordem polftico-administrativa estendida ao Sertao do 
Sao Francisco, corporificada no avango da maquina tributaria me-
tropolitana atraves da cobranga da taxa de capitagao. A tentativa 
dos potentados rurais de preservar a ordem privada que predomi-
nava no SertAo e o nfvel da acumulagao em uma Area economica-
mente bem sucedida, embora desligada dos canals habituais de 
comercializagao do perfodo colonial, foi o leitmotiv da Sedigao. Este 
movimento foi transformando-se em seus desdobramentos, tendo 
sido apropriado pelas camadas mais baixas da populagao do Ser-
ra() que lutavam contra a dominagao interna exercida pelos grandes 
proprietArios. 

A economia agro-pastoril do norte de Minas — o Sertao do Sao 
Francisco — desenvolveu-se, entre finais do seculo XVII e as pri-
meiras decadas do seculo XVIII, no quadro do movimento de arti-
culagao entre as varias capitanias promovido pela mineragao. A 
posigao estratOgica — localizagao as margens do sao Francisco, 
marginado por rota terrestre ja existente e via natural de acesso — 
permitiu a regiao intermediar o fluxo de mercadorias que envolveu 
tanto o setor minerador da pr6pria Capitania quanto Bahia, Mara-
nhao, Goias e Mato Grosso. Esta florescente situagao comercial 
induziu, por sua vez, a montagem de nOcleos prOprios de produgao. 
Estas atividades novas nao "eram menos rendosas, muitas vezes, 
do que as pr6prias jazidas, uma vez que atrafam por vias diferentes 
o produto delas". 2  

0 Sertao do Sao Francisco esteve, no perfodo colonial, sob 
a jurisdigao da Comarca do Rio das Velhas. Embora distante de 
Sabara — sede da comarca — a sua inclusao na Comarca explica-
se pela indefinicao dos limites territorials de cada jurisdigao. 3  

Como Area nao vinculada a.economia de exportagao, consta-
tava-se uma grande fluidez da administragao e urn tipo de organi-
zagao basicamente diverso das regioes mineradoras, embora sua 
formagao e desenvolvimento estivessem intimamente ligados a 
estas. 

A distancia da sede da Comarca, a presenga de raicleos urba-
nos nao elevados a categoria de vilas, a dinamizagao de uma eco-
nomia que nao obstante bem sucedida esteve desligada dos inte-
resses do "exclusivo metropolitan" e, portanto, pouco propfcia 
agao fiscalizadora da Coroa, fizeram corn que o node mineiro pu-
desse constituir, na Capitania das Minas Gerais, urn reduto de or-
dem privada — "hum Paiz q' foy athegora habitado por Regullos, 
que nao conheciao outra ley, que a da forga ...". 4  

A Carta Regia de 20 de janeiro de 1699 representou o primeiro 
esforgo para introduzir alguma ordem rio Sertao. Foram criados juf-
zes a semelhanga dos jufzes de vintena, escolhidos entre os mais 
poderosos da terra, designados urn capitao-mor e cabos de milfcia 

1. VASCONCELLOS, 	()logo. 
HIsteria Media de Minas Gerais. 
p. 96. 

2. HOLLANDA, Sergio Buarque 
de. Metals e Pedras Preclosas. 
p. 289. 

3. "Na driagao das primeiras 
vilas limitavarn-se os respectivos 
abso oficiais a declaragao pela 
qual eram os antigos arralals 
elevados aquela categoria, como 
sedes de municfplos, mas ntto 
faziam referenda ao territerio da 
respectiva jurisdicao. A sua de-
IlmItacao verlfIcava-se na medida 
em que se estendia na pratica, a 
KA° das autoridades, ate onde 
neo entrassem em cqnflito corn a 
autorldade vizinha. E o que terra 
ocorrido na fixacao dos limites 
entre Vila do Carnet e Vila Rica e 
entre estas e a Vila Real de Sa-
bar& Esta Oltima, ilmitando-se 
ao sul com aquelas dues, nAo te-
ria naturalmente outros limItes a 
observer, polo simples fato de 
que outras vitas neo haviam sido 
crladas. AssIm, tanto ao norte 
como a oeste, e a leste, sua ju-
risdicao se estenderia ate onde 
chegassem, por aqueles lados, 
os llmites da Capitania. Fol, ao 
que parece, o que ficou positiva-
do, corn a criagao das tits prl-
makes comarcas, uma das quals, 
corn sede na Vila Real, teve 
ajustadas as sues divisas corn a 
de Vita Rica, tocando a esta a 
parte do Sul e aquela a do Nor-
te. Desta forma, a jurist:10o ter-
ritorial da Vila de Sabard foi 
muitfssimo maior qua as das ou-
tras dugs reunidas". COSTA, 
Joaquim Ribelro, Toponfmla de 
Minas Gerais. p. 80. 

75 



para sustentarem as decisOes judiciais. A resistencia a esta tenta-
tiva da Metropole de organizar a regiao nao foi pequena. As medi-
das nao foram suficientes para "reduzir aquelle Paiz a boa ordem e 
Sugeigao a justiga faltava ". 5  

Nova tentativa de integrar o Sertao aos dispositivos fiscaliza-
dores da Metropole foi feita em 1736 corn a extensao do sistema de 
capitagao a area do Sao Francisco buscando menos o aumento da 
arrecadagao do que a imposigao da ordem. 

0 sistema de capitagao, inaugurado na Capitania de Minas 
Gerais em 1736, representou, nesta medida, uma tentativa de im-
posigao da ordem pi blica atraves do avango da maquina tributaria 
numa area onde a populagao opunha-se sistematicamente a co-
branga de "direito algum Real aonde So se devia dizimo a Deos". 6 

Ao contrario da regiao mineradora, o Sertao do Sao Francisco 
sofria muito pouco corn a tributagao que se restringia aos drzimos 
da Ordem de Cristo e aos impostos cobrados nos,registros. A area, 
isenta do quinto por nao se constituir em n6cleo minerador, ficava 
ainda exciurda dos direitos de peagem, dos impostos locals recolhi-
dos pelo Senado da Camara e das propinas por nao ter seus aglo-
merados urbanos as insignias de vita. Os arraiais e a totalidade da 
populagao do norte de Minas ficaram isentos de taxagOes de fato 
ate 1736. 

Ao se iniciar a terceira decada do seculo XVIII, o volume de 
ouro, resultante da cobranga dos quintos na 'Capitania das Minas 
Gerais, revelava-se insuficiente para as necessidades econerni-
co-financeiras de Portugal, ao que se somava os continuos pro-
blemas gerados pelas fraudes, contrabando e descaminho do ouro. 
Consultas aos ex-governadores das Minas, Conde de Assumar e 
D. Lourengo de Almeida, indicaram a possibilidade da cobranga de 
urria taxa de capitagao segundo diretrizes apresentadas por Ale-
xandre de Gusmao, secretario de D. Joao V. 

Aprovado o regulamento da capitagao, esse foi mandado cum-
prir por bando de 01 de julho de 1735 e, dadas as exigencias do 
novo sistema, outro bando da mesma data determinou o retorno 
circulagao de ouro em p6 apes o fechamento das Casas de Fundi-
gao e a proibigao da circulagao de moedas na Capitania. 0 regi-
mento da Capitagao foi assinado por Gomes Freire de Andrade, em 
1735, e confirmado por carta do Secretario de Estado em 15 de 
agosto de 1736. 7  

A cobranga da capitagao no Sertao do Sao Francisco foi 
apoiada em disposigOes especiais. Reconhecia a Metr6pole que as 
especificidades da area impediriam cumprir o Regimento na Integra. 
Martinho de Mendonga, Governador-Interino das Minas, "autorisou 
pessoas de seu conceito, as quaffs recommendou que nao vexas-
sem os povos " 8  Pela Portaria de 19 de fevereiro de 1736 foi 
designado para a cobranga Andre Moreira de Carvalho, escoltado 
por urn cabo de esquadra e uma partida de dragOes. Martinho de 
Mendonga deixou ao arbftrio do Comissario a pratica das providen-
cias possIveis. 0 Comissario tinha a incumbencia de persuadir os 
moradores do Sertao da justiga do sistema, fazendo-os reconhecer 
o supremo poder da Coroa, personificado nos agentes metropolita-
nos, e alerts-los que, ao contrario dos povos das minas, sobrecar-
regados de tributos, haviam sempre sido poupados do pagamento 
de impostos alem de estar isentos dos servigos de guerra. 9  
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5. Carta de Martinho de Men-
donga ao Rel de Portugal de 29 
de Junho de 1736. RAPM. I 
(1896) : 649-50. 

6. Idem, ibldem. 

7. Constava o Reglmento de 41 
capftulos que dlspunharn sobre o 
processo de cobranga da taxa, o 
poder dos Intendentes e as medi-
das punItivas aos sonegadores 
do Imposto. Obrlgava aos ho-
mans Ilvres, ()Wats de qualquer 
offclo e escravos ao pagamento 
de 4 3/4 oltavas de ouro per ca-
pita; as lojas eram taxadas pro- 
porclonalmente aos seus cabe-
dais. Sobre a capitagao ver: 
VASCONCELLOS, Dlogo de. Mi-
nas e Oulntos do Ouro. RAPM, 
VI (1901): 855-965. Ver tambem 
BOXER, C.R. A idade do ouro no 
Brasil. Silo Paulo, Nacional, 
1969. 

8. VASCONCELLOS, Diogo de. 
Minas e Oulntos do Ouro. 

9. Idem, Ibldem. 



10. Item 4 — 0 Comisserlo tinha 
autorizacao para prender a en-
vier pare a cadela de Sabara 
qualquer pessoa que resistisse 
ao novo sistema implantado. Cf. 
VASCONCELLOS, Clop de. Mi-
nas e Quitos do Ouro. 

As disposigoes especiais do Regimento para o Sertao nao tor-
naram mais facil a cobranga da taxa. A deliberagao da Metr6pole de 
fazer presente na area urn segmento da maquina administrativa fe-
ria frontalmente a ordem autonomista dos grandes proprietarios e 
dos demais mqradores do Sao Francisco. A resistencia ao sistema 
foi inevitavel. A resistencia dos povos do norte da Capitania das 
Minas Gerais em pagar o novo tributo correspondeu a repressao 
das autoridades, como estava disposto no Regimento 10 , gerando 
uma onda de rebeldias no Sertao. 

11. VASCONCELLOS, °logo de. 
Histeria Media de Minas Gerais. 
p. 98. 

12. Carta de Martinho de Men-
donga ao Rel de Portugal de 23 
de dezembro de 1737. Mans do 
Sertao. RAPM. I (1896). p. 670. 

OS MOTINS DO SERTAO 

O norte da Capitania das Minas esteve, desde fins do seculo 
XVII, sob o domfnio politico dos grandes proprietarios de terra — os 
potentados do Sertao — de origem paulista que, desligados das 
bandeiras prescrutadoras de metals, haviam se estabelecido as 
margens do Sao Francisco. 

Corn a morte do Cel. Januario Cardoso, primeiro chefe politico 
da regiao, assumiu a lideranga dos potentados Domingos do Prado 
Oliveira, principal articulador da Sedigao de 1736, o mais importante 
dos movimentos rebeldes do Sertao, " rebeliao declarada que, 
por mais que Martinho de Mendonga a princfpio quizesse desfargar 
por insignificante, para nao confessar a enorme responsabilidade 
dos factos, nao achamos na histOria de Minas tempestade mais 
temerosa em todo perfodo colonial". 11  

Os motins, movimentos gerados pelo avango da ordem p6blica 
no Sertao, idealizados pelos potentados rurais, apropriados pelas 
tamadas mais baixas da populagao, foram vigorosos o bastante 
para tornarem-se conhecidos e apoiados pelos moradores das Ge-
rais. Afirmava Martinho de Mendonga, em carta ao Rei de Portugal, 
que havia sido avisado "primr.2  o Coronel das ordenangas de Ca-
vallo, depois o Cap.m de Dragoens, Manoel de Barros, q' os mora-
dores da Comarca de Sabara, dezejavao m.fo a vinda dos levanta-
dos p.a se unirem corn elles, e que no fim do mez passado, ainda q' 
por boca de urn mulatinho, se repetirao na V. do Carmo as vozes 
— viva o Povo e morra Martinho de Mendonga, q' erao as mesmas 
corn q' se juntarao e prosseguirao os motins do Certao". 12  

A Sedigao compreendeu movimentos intermitentes, em pontos 
diversos do norte mineiro, que gradativamente integraram-se, re-
sultando na tomada do Arraial de Sao Romao onde eram entregues 
os bilhetes de capitagao. A investida contra o arraial explicava-se 
pelo fato de que em Sao Roma() estavam instaladas as 6nicas au-
toridades constitufdas em todo norte da capitania. 

O movimento iniciou-se corn atos de violencia da populagao 
contra o Juiz de Papagaios que fora incumbido por Martinho de 
Mendonga de tirar uma devassa em Barra do Rio das Velhas. Ime-
diatamente apes, em Rio Verde, foi expulso o Comissario Andre 
Moreira de Carvalho que devia iniciar o processo de cobranga da 
taxa de capitagao. Entusiasmados corn a disposiga'o dos morado-
res do Sertao em resistir ao avango da maquina administrativa 
portuguesa, amotinaram-se os grandes proprietarios Andre Gon-
galves Figueira e Mathias Cardoso de Oliveira liderando a subleva-
gao das populagoes de Montes Claros e Urucuia respectivamente. 
Nesta primeira fase das desordens, o Governador Interino da Ca- 
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pitania, Martinho de Mendonga de Pina e de Proenga, que substitufa 
Gomes Freire de Andrade, mandou prender Andre Gongalves Fi-
gueira, tirar devassas dos motins de Barra do Rio das Velhas e Rio 
Verde e reforgar a vigilancia da area corn a requisigao e desloca-
mento dos dragOes de Minas Novas, Ribeirao do Carmo e Catas 
Altas para Sao Romao. 

Urn dos pontos fundamentals do piano da Sedicao, formulado 
pelos potentados, era a ocupagao de Sao Romao. A investida ao 
arraial seria liderada pelo Padre Ant6nio Mendes Santiago, de Man-
ga. Em junho de 1736, Sao Romao foi invadido e os rebeldes " - 
fizerao escrever um termo sedicioso, e publicar editais de mani-
festa rebelliao" 13 . Nao permaneceram mais do que tits dias no ar-
raial tendo sido combatidos e expulsos pelos dragOes. 0 fracasso 
da investida nao fez, contudo, cessar os atos de rebeldia. 

A nova fase dos motins apresentou caracterfsticas bem diver-
sas. 0 segundo ataque a Sao Romao, corn a destituigao efetiva das 
autoridades, je nao contava mais corn o apoio da totalidade dos 
potentados, desiludidos corn o fracasso da investida do Padre An-
tonio Mendes Santiago. A nova expedigao, liderada por Pedro Car-
doso, urn dos grandes proprietarios a permanecer na luta, e a quern 
foi atribufdo o cargo de Procurador do Povo, contou corn o apoio 
das camadas mais baixas da populacao. No caminho para Sao 
Romao, os rebeldes cometeram "as mais atroces barbaridades, 
publicando bandos corn pena de morte, confiscacao de bens, ma-
tando, violentando mulheres, queimando e roubando cazas ". 14  14. !dem, Ibidem. 

Ocupado Sao Romao, o seu govern ficou constituido pelo 
grande proprietario Pedro Cardoso como Procurador do Povo, Si-
meao Correa, de Manga, como General das Armas, substituindo 
Theodosio Duarte que havia perdido o controle de seus contingen-
tes, responsaveis pelos atos de violencia cometidos na regiao. Fo-
ram eleitos Gregorio Cardim, Juiz do Julgado e Francisco de Souza 
e Mello, Secreted° do Governo. Os outros postos foram ocupados 
por membros dos contingentes inferiores subordinados aos poten-
tados. Tentavam os grandes proprietarios recuperar a direcao do 
movimento. 

O piano formal da Sedigao, como idealizado pelos potentados, 
previa a dominacao de todo o node de Minas, a posterior conquista 
de Sabara, sede da Comarca, e a generalizagao do levante nas 
Gerais culminando corn a tomada de Vila Rica. A viabilidade da 
execugao do piano dependia da ajuda que [hes seria dada em Je-
guitar, onde contariam corn contingentes novos e mais disciplinados 
prometidos por fazendeiros poderosos da regiao, sendo o principal 
deles o Dr. Miguel de Souza, filho e herdeiro de Manoel Nunes Via-
na. Foram, a onda de vandalismo que havia dominado o node da 
Capitania dissuadiu os potentados de Jequitaf da empresa a que ti-
nham se comprometido. 

A participacao no movimento das camadas mais baixas da po-
pulacao — negros forros, mulatos e Indios — nao se explica s6 pela 
resistencia ao sistema da capitacao — que taxava indiscriminada-
mente tanto os setores mais rentaveis quanto os deficitarios — se-
nao indica uma oposicao ao poder exercido pelos grandes proprie-
tarios. A Sedicao de 1736, apresentou, assim, duas faces, que apa-
recem quase sempre interligadas mas que sao substancialmente 
diversas:. uma, a dos interesses dos potentados do Sertao de con-
tinuarem exclufdos da subordinagao a ordem publics , assegurando 

13. Carta de Martinho de Men-
donga ao Rei de Portugal de 13 
de dezembro de 1737. Motlns do 
Sadao. RAPM. I (1896). p. 649. 
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a continuidade de sua autonomia politica e do controle do exce-
dente gerado nas trocas corn a regiao mineradora; outra, a dos inte-
resses das camadas mais baixas que colocavam em xeque o po-
der politico dos potentados e ameagavam, corn os atos de bandi-
tismo, suas propriedades. 

15. A relaceo entre agriculture 
comercialicomercializageo e for-
mas autoritarias ae dominactio 
fol tratada por Barrington Moore 
Jr. em As origens socials de di-
tadura e da democracle: senho-
res e camponeses na construcEto 
do mundo moderno". Esta mesma 
relageo tem sick) utillzada em 
contextos varlados como 6 o caso 
do trabalho de Luciano Martins, 
Politique et developpment eco-
nomique, structures de pouvoir 
et systerne de decisions au Bre-
sil. p. 2/11. 

OS MOTINS DOS PODEROSOS: 0 CONFRONTO 
ORDEM PUBLICA X ORDEM PRIVADA 

0 exame da Sedigao de 1736 revela urn duplo registro. Por urn 
lado, pode-se afirmar que o movimento dos poderosos derivou da 
decisao metropolitana de estender o sistema de capitacao ao Ser-
tao, o que provocaria uma diminuigao do excedente realizado e 
apropriado pelos grandes proprietarios de terra do norte mineiro. 
Por outro, e o que nos parece mais fundamental, o movimento foi 
fruto do confronto entre o poder p6blico e a ordem privada. 

As relagoes entre poder p6blico e poder privado na ColOnia 
podem ser explicadas relacionando-se a estrutura de poder (formas 
autoritarias de dominagao) corn a comercializagao. 15  Luciano Mar-
tins destacou para a colonia brasileira a concretizagao de dots ni-
veis da dominagao: urn externo, outro interno. A separagao da pro-
priedade e o use dos meios de produgao (senhor x escravo) condi-
cionou as formas autoritarias de dominagao interna. Nao obstante o 
rfgido controle da propridade da terra e do trabalho compuls6rio, o 
divorcio entre o agro e o mercantil, atividades realizadas por atores 
diferentes, reduzia a autonomia dos proprietarios de terra. A media-
gao da Metropole, exercida na comercializagao dos produtos colo-
nials, subordinou os proprietarios e submeteu-os a uma aguda de-
pendancia externa. 

Partindo destes pressupostos, uma reflexao em tomb da posi-
gao dos senhores de terra do norte de Minas nos conduz a concluir 
que estes latifundarios enquanto fora do circuito de comercializa-
gao, mediado pela Metr6pole, escapavam, invariavelmente, da de-
penclancia externa. Na estrutura de poder instaurada na Colonia fi-
cavam estes proprietarios ao nfvel exclusivo da dominagao interna 
o que Ihes permitiu uma autonomizacao traduzida na presenga de 
urn forte reduto de poder privado no Sena° do Sao Francisco. 

Para a compreensao deste.processo, inerente as colonias, do 
confronto entre poder p6blico e poder privado, a necessario re-
montar ao infcio da colonizagao no Brasil. Entendemos que o pro-
blema ultrapassa a dicotomia descentralizagao versus centraliza-
gao, vista a centralizagao como urn instrumento para agilizar a es-
trutura administrativa e maximizar a transferencia de excedente pa-
ra a Metropole. Acreditamos que o problema reside, fundamental-
mente, na dinamica do poder p6blico instaurado na Colonia e na 
sua efetiva capacidade, ou interesse, de impor limites e/ou impos-
sibilitar a existencia da ordem privada. 

A politica centralizadora, inaugurada na Colonia corn a criagao 
do Governo Geral (1548), foi adotada no momento da transigao, em 
Portugal, para o Estado Absolutista. A centralizagao, que respondia 
as necessidades de uma politica administrativa mais eficiente para 
a ColOnia, tambern retratava uma nova concepgao de Estado na 
qual governo e centralizagao passavam a ser sin6nimos. 

Raymundo Faoro, tratando da obra da centralizagao colonial, 
destaca a gradativa abrangencia do poder pOblico a partir do saculo 
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XVIII. 19  Sua analise constata o total aniquilamento da ordem priva- 16. FAORO, Raymundo. Os do-

da, atraves de recursos administrativos utilizados pela Metr6pole, nos do poder. v.1. 

na medida em que is se desenvolvendo e interiorizando o povoa-
mento do territ6rio brasileiro. A necessidade da criagdo do Governo 
Geral, como o primeiro passo para a efetiva consolidagao do poder 
pablico, a descrita por Faoro: 

"Fracassaram as capitanias, mas prosperava a terra; malo-
grava-se o sistema, mas .vingava o neg6cio. 0 instrumento 
de controle, de comando e de govern devia ser reformulado, 
guardados os objetivos que inspiraram o piano ineficaz, ferido 
na turbulencia, na inaptidao de consolidar a seguranca exter-
ns e intern. 0 localismo emergia, anarquico ( . . . ) A renova-
cao da autoridade viria como urn revide, que reergueria do p6 
a autoridade real, amesquinhada na pessoa de seus agentes. 
0 expediente seria simples e fulminante: a concentragao do 
poder, situado num govern estabelecido entre os dois focos 
ativos da colania". 77 	 17. Idem, Ibidem. p. 143. 

Em 1548, foi instaurado o Governo Geral corn a fungao de co-
ordenar as capitanias, impedir a autonomizagao dos grandes pro-
prietarios de terra, dinamizar o povoamento, aumentar o namero de 
vilas para exercer major controle sobre os colons. Segundo Fao-
ro, "o municfpio, na viva lembranga dos exitos da monarquia, foi 
instrumento vigoroso, eficaz, combativo para frear os excessos da 
aristocracia e para arrecadar tributos e rendas. Diante do perigo 
semelhante - o arreganho do senhor de engenho ou do fazendeirol 
sem as garras da nobreza - o terrier:1i° seria igual". 18  118. Idem, Ibldem. p. 147. 

A questao do municfpio e seu orgao local, a Camara, traz a to-
na as analises relativas a ordem p6blica e a ordem privada. Nestor 
Duarte, em sua obra "A ordem privada e a organizagao politica na-
clonal", defende o predorninio absoluto da ordem privada no Brasil 
colonial. Ja Raymundo Faoro coloca-se em posigao oposta. Olivei-
ra Vianna adota uma postura que o coloca em uma posigao inter-
mediaria entre Nestor Duarte e Faoro. 

Faoro, tratando da questa° municipal, aproxima-se de Oliveira 
Vianna em urn &goo ponto: a constatagao de que o municfpio nao 
criou nenhum sistema represerilativo. Oliveira Vianna afirma que a 
Camara, enquanto corporificagao do poder local nas vilas e cidades 
do perfodo colonial, nao apresentou importancia enquanto expres-
stio do espfrito p6blico na medida em que os seus participantes ati- 
vos (os "homens bons") residiam no campo, aonde se podia cons- 19. VIANNA, Oliveira. Institul-

tatar, corn major clareza, a existencia do poder privado. 19  Afirma- sees Polificas Brasileiras. v. 1. 
p. 164. 

va, ainda, que a autonomia da Camara, desgastada no processo de 
colonizagao, pode ser revitalizada, em Piratininga na Capitania de 
Sao Vicente, devido as atividades dos caudilhos. 20  Para Oliveira 20. Idem, Ibidem. p. 164. 

Vianna, a obra da centralizagao colonial foi contemporanea das mi- 
nas, no que discorda Faoro. 

" 	o sistema sufoca a Iniciativa colonial, encadeando a 
economia a direcao metropolitana, num drculo de ferro que 
atinge o ponto extremo de opressao corn a descoberta das 
minas e dos diamantes. Nao 6 verdadeira, desta forma, a 
afirmativa de que a centralizacao colonial seria contempora-
nea das minas - ela surgiu antes, impulsionada pelo absolu-
tismo, pela necessidade de carrear recursos ao combalido 
Portugal restaurado, detendo-Ihe a bancarrota que o ouro 

1. FA ORO, Raymundo. op. clt. brasileiro viria evitar; na hora da agonia". 21 	
2 
p. 152. 
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22. Idem, Ibidem. p. 147. 

23. Idem, linden p. 155. 

24. SCHWARTZMAN, 	Simon. 
Bases do autoritarismo brasilel-
ro. p. 57. 

25. MARTINS, Luciano. op. cIL 
P. 5. 

A &dime de Faoro coloca em xeque a possibilidade da manu-
tengao da ordem privada apes meados do seculo XVII. Parece-nos 
que o autor, ley-and° em estrita consideragao areas de economia 
dominante e as intengoes da Coroa Portuguesa, esquece-se de 
que a defesa institucional "dos interesses *los contra o indigena, 
o estrangeiro e o fazendeiro" 22  nao se efetivou sendo em areas 
sujeitas ao mais rigido controle administrativo. Se, no primeiro mo-
ment° da implantagao da polftica centralizadora, corn a criagao do 
Govemo Geral, Faoro acredita na egide do poder 'Alpha), a medida 
em que avanga sua analise praticamente desconhece sequer a 
possibilidade da existencia de redutos de ordem privada. Para Fao-
ro, ate 1650, a Coroa nao temia a autonomia dos colonos devido 
firme crenga na eficacia de sua estrutura administrativa. As mu-
dangas que se apresentavam, a partir de meados do semi° XVII, 
derivadas de urn Portugal p6s Restauragao, residiram na subordi-
nagao das forgas locais e em urn piano de colonizagao que tenta-
vam conciliar os interesses da Metrepole e dos colonos, piano este 
fruto da iniciativa oficial legada aos particulares. 

"0 conquistador - bravo e destemeroso, resignado e tenaz, 
corn desempenho viril - assumiu a figura, nas primeiras tintas 
que the definiram o perfil, de cativador de Indios, de buscador 
das minas, do rastreador de campos de criacao, contratado 
pelos poderes poblicos para pacificar certas regioes em que 
os naturais apresentavam mais rija resistencia". 23  

Na realidade, a sujeigao do "conquistador" a ordem peblica 
existiu enquanto os interesses da Coroa serviram aos interesses 
dos colonos, da mesma forma que corn a descoberta das minas, 
nao necessitando mais da colaboragao dos particulares, a Coroa 
tentou a destruigao de todas as forgas locais atraves da presenga 
de efetivos portugueses, reduziu quase absolutamente o poder das 
Camaras e ampiiou a maquina administrativa. 

Faoro capta a realidade da consolidagao da ordem pOblica nas 
minas mas nao trata de sua contrapartida - a consolidagao do po-
der privado em regibes onde a maquina administrativa mostrou-se 
ausente ou ineficaz. 

Simon Schwartzman afirma que Raymundo Faoro, corn sua 
tendencia de atribuir ao patrimonialismo politico brasileiro urn card-
ter absoluto e imutavel no tempo, nao trata do processo de centrali-
zagao e crescimento do governo central enquanto gerador de con-
flitos e tensoes. Afirma ainda Schwartzman que a natureza da co-
lonizagao, mesmo sendo iniciativa do poder piblico, possibilitou 
que os nOcleos urbanos desenvolvessem-se por conta propria e de 
forma acentuadamente contraditeria. 24  Este ponto esclarece algu-
mas de nossas crfticas ao formalismo das analises de Faoro no to-
cante ao aniquilamento do poder privado apes a segunda metade 
do Awl° XVII. 

As analises de Luciano Martins caminham na diregao de expli-
citar a existencia da ordem privada pelas caracteristicas de uma 
colt:Vila de exploragao como foi o Brasil. 25  As dificuldades de po-
voamento aliou-se a especificidade da propriedade da terra na co-
Ionia - a concessao de sesmarias, muitas vezes bastante exten-
sas, visando menos a criagao de unidades de produgao do que a 
preservagao politica do territerio. Como as sesmarias nao foram 
doadas somente em areas ligadas a economia de exportagao, 
aquelas que se desenvolveram em regiOes desligadas da economia 
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mercantil possibilitaram o exercicio pelos "puissants do sertio" das 
formas autoritarias de dominagao interna, excluindo-os das formas 
autoritarias de dominagao externa geradas pelo controle metropoli-
tano da comercializacao. 26  

Nesta medida, o poder p6blico s6 foi capaz de neutralizar a or-
dem privada, fosse atraves de instrumentos de natureza adminis-
trativa, fosse atraves de medidas repressivas, nas areas em que o 
fiscalismo e o controle social foram necessarios para garantir as 
formas autoritarias de 'dominagao externa responsaveis pela 
transferencia do excedente para a Metr6pole. As areas, exclufdas 
do circuito direto do capital mercantil, consideradas nao realizado-
ras da acumulagao primitiva para a economia europeia, ficaram 
margem do predomfnio do poder pdblico. Nelas, aos proprietarios 
de terras foi facultado o exercfcio pleno da dominagao ao nivel in-
terno, o que veio consolidar a prevalescencia do poder privado. 

0 sena° agro-pastoril do Sao Francisco, embora tenha tido 
seus n6cleos formados e dinamizados por "conquistadores" inte-
grantes de uma empresa promovida pela iniciativa oficial, inseridos 
em urn piano especffico de colonizacao, desvinculou-se do poder 
p6blico tao logo apoiou-se em uma economia desligada dos canais 
habituais da comercializacao ditada pelas exigencias do capital 
mercantil. Livre, nesta medida, das malhas administrativas, respon-
saveis pela implantagao das formas autoritarias de dominagao ex-
terna, a area do sertao do Sao Francisco tornou-se reduto de poder 
das forcas locals que haviam sido combatidas e praticamente ani-
quiladas nas 'regioes dinamicas da Capitania de Minas Gerais. 

A importancia de controlar estas forcas locals é bem explicita-
da pela correspondencia de Martinho de Mendonga ao Rei de Por-
tugal na qual insistia na necessidade da submissao do norte da 
Capitania. 

"... 0 rendimento annual da Capitagao do Certao, se deve 
regular entre sincoenta e sessenta mil cruzados, o dos dizi-
mos se ha de augmentar consideravelm.e pela facilid.e da 
Cobranga, mas estes intereces, julgo pouco consideravel a 
vista do q' result& da obediencia em q' esta hum paiz q' foy 
athegora habitado por Regullos, que nao conheciao outra by 
que a da forge 27  

Em outra passagem afirmava: 

"Em todas estas inquietacoes se podem considerar tres ge-
neros de cabegas os primeyros e mais principals sao ho-
mens poderosos no Paiz, e estabelecidos nelle, q' costume-
dos a viver sem mais Ley q' a da sua vontade procurarao im-
pedir o pagamento da Capitagdo nao tanto para nao pagarem, 
como pelo receo de que corn a introducao do intendente e 
Correicao haveria hua grande fasilidade para o Castigo das 
insolencias q' com frequencia cometem". 28  

A sungAo DE 1736 NO OUADRO DAS 
REVOLTAS COLONIALS 

Na primeira metade do seculo XVIII, as revoltas nao colocam a 
situagao colonial em questa°. De acordo corn Luciano Martins, os 

26. Idem, lb'dem. p. 6/7. 

27. Carta de Martinho de Men-
donca ao Rei de Portugal de 17 
de outubro de 1737. RAPM. I 
(1896). p. 662. 

28. Idem, Ibldem. 
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29. MARTINS, Luciano. op. cIL 
p. 11123. 

30. Idem, Ibldem. p. 22. 

movimentos ficam restritos a tentativa de preservar o controle das 
estruturas locals de dominagao. Em sintese, estes movimentos vi-
savam manter as formas autoritarias de dominagao interna. 29  

O ponto de vista de Luciano Martins fica explicito na analise da 
Guerra dos Mascates que englobou os dois setores da empresa 
agucareira em Pernambuco. Os senhores de engenho, que deti-
nham o monop6lio do poder politico atraves da Camara de Olinda, 
entraram em choque corn os controladores do pequeno comercio 
local, sediados em Recife — os mascates — devido a elevagao do 
Recife a vila, o que viria acarretar duplo p610 de poder na regiao. A 
ameaga ao monop6lio politico dos senhores de engenho represen-
tava a impossibilidade de os grandes proprietarios continuarem a 
implementar determinadas medidas locais como, por exemplo, a fi-
xagao do prego de mercadorias importadas da Metropole. A revolta 
derivada da elevagao do Recife a vita nao foi contra o estatuto co-
lonial mas contra os mascates, objetivando os senhores de enge-
nho a manutengao de seu autoritarismo interno ainda que sujeitos 
as formas autoritarias de dominagao externa exercida pela Metro-
pole. 

O mesmo problema pode ser observado na Guerra dos Em-
boabas, nao obstante a situagao da area mineradora envolva ou-
tras variaveis de analise. 

A regiao do ouro apresentava, em oposigao a area agucareira, 
uma estrutura social diferente decorrente da maior divisao social do 
trabalho. A estratificagao rfgida da sociedade agucareira corres-
pondia uma maior mobilidade social e urn carater mais "democrat-
co" da sociedade mineradora. Esta maior mobilidade social, estra-
nha aos rigorosos padroes da sociedade colonial, aliada a necessi-
dade de urn controle administrativo e fiscal mais abrangente na 
area dds minas tornaram mais diffcil o estabelecimento, nesta re-
giao, de formas autoritarias de dominagao interna. Excluindo-se a 
posse dos meios de produgao que garantia a dominagao do fator 
trabalho, o poder pOblico presente na multiplicidade de orgaos ad-
ministrativos, especiais ou nao, coibia o desenvolvimento do poder 
privado na area e a manifestagao explicita das formas autoritarias 
de dominagao interna. 

0 conflito entre paulistas e emboabas nas minas acrescenta 
uma variavel importante para a analise. Os paulistas, que reivindi-
cavam a exclusividade da exploragao do ouro por terem sido os 
responsaveis pela descoberta das minas, estavam investidos de 
urn poder, que Ihes havia sido outorgado pelo Rei para suas ativi-
dades exploratOrias, que poderfamos considerar p6blico. 0 incon-
formismo dos emboabas quanto a exclusividade da exploragao das 
jazidas refletia o repiidio dos portugueses ao monop6lio do poder 
pelos paulistas. 0 fato é que a Coroa retirou o poder dos paulistas 
em nome do exclusivo predomfnio das formas autoritarias de domi-
nagao externa e da manutengao da ordem nas minas. Segundo Lu-
ciano Martins "a colonizagao portuguesa ( ) procurou impedir o 
aparecimento de urn sistema de produgao dirigido para o mercado 
interno e, simultaneamente, procurou obstaculizar a formagao de 
estratos intermediarios capazes de introduzir uma cunha no bino-
mio senhor-escravo. Ela consolidou urn modelo de classe domi-
nante tfpico e de formas de autoritarismo e de dependencia que Ihe 
sao proprias". 30  Assim, tambOm a Guerra dos Emboabas nao co-
locou em xeque a situagao colonial senao, como na Guerra dos 
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Mascates, procurou-se o domrnio das atividades econ6micas locals 
atraves do monopolio do exercicio do poder. 

A partir da segunda metade do seculo XVIII, a coletnia come-
gou a tomar consciencia da sua situagao de dependencia externa. 
A propriedade tornou-se, neste momento, o suporte das manifesta-
goes anti-colonialistas como a Inconfidencia Mineira e a Inconfiden-
cia Baiana. 31  

Pretendemos reforgar o fato de que seja na primeira metade do 
sOculo XVIII,; seja na segunda, os movimentos de rebeldia na area 
mineradora foram fundamentalmente uma reagao a gradativa dilata-
gao do poder pOblico. Procurava-se, na Capitania de Minas Gerais, 
preservar ‘os canais de representagao junto ao Govern (manuten-
gao do poder local das Camaras) garantindo nao so urn revel ra-
zoavel de poder local quanto algum controle sobre as decis6es da 
politica fiscal metropolitana. 

Vejamos o caso dos Motins de Pitangui (1719) e da Revolta de 
Felipe dos Santos (1720). 

Nos dois casos, ainda que a situagao de dependencia externa 
nao tenha sido questionada, o foi a rigidez do poder pOblico. A Re-
volta de Felipe dos Santos, desencadeada pela ameaga do esta-
belecimento das Casas de Fundigao na Capitania de Minas Gerais, 
anunciado pelo Conde de Assumar, refletiu o descontentamento 
dos mineradores quanto a poiftica tributaria da Coroa. Na medida 
em que a intermediagao das Camaras tornava-se ineficaz, a salda 
era a manifestagao explrcita da revolta contra os desmandos do 
poder pOblico. Da mesma forma se deu a revolta em Pitangui, em 
1719, um protesto contra a medida de se retirar das Camaras a 
administragao da cobranga dos quintos. As duas revoltas podem 
ser enquadradas como urn repOdio ao enrijecimento da ordem p6- 
blica atraves do gradativo despojamento do poder das Camaras 
Municipals e, por conseguinte, na limitagao da Unica fonte de poder 
local dos mineradores. 

A Guerra dos Emboabas, os Motins de Pitangui, a Revolta de 
Felipe dos Santos, a Inconfidencia Mineira foram movimentos de 
oposigao ao controle e fiscalismo exacerbado da Coroa Portuguesa 
na Area mineradora, ainda que os tres primeiros nao tenham colo-
cado em xeque as formas autoritarias de dominagao externa como 
o fez a inconfidencia Mineira. A necessidade basica de apropriagao 
do excedente criado pela economia do ouro gerou os rfgidos pa-
droes administrativos para a Area mineradora. Nesta regiao, as re-
voltas representavam, mais do que urn desafio politico, uma amea-
ga ao Real Erario. Nesta medida, a violenta repressao dos movi-
mentos de oposigao na Area mineradora significava a necessidade 
de assegurar a ordem e normalizar a proclugao. 

A Sedigao de 1736, assim como os Motins de Pitangui e a Re-
volta de Felipe dos Santos, representou uma luta contra a dilatagao 
do poder pOblico. 0 movimento nao foi anti-colonialista "strictu sen-
su" na medida em que o estatuto colonial, no seu sentido mais es-
pecffico, era desconhecido dos potentados do none de Minas. Mas 
o movimento nao deixou de apresentar urn confronto corn a ordem 
colonial ao se opor ao avango do poder Vac° na regiao. 

A agar) da Coroa 6 esclarecedora e define a especificidade da 
Sedigao. A Area, embora inclulda no sistema de capitagao, conti-
nuava periforica, subsidiaria e economicamente desinteressante 
para a Metropole. Na repressdo ao movimento de 1736, ao contra- 

31. MOTA, Carlos Gullherme. 
Idela de Revolucao no Brasil. p. 
90. 
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32. Carta de Martinho de Men-
donga ao Re! de Portugal de 17 
de outubro de 1737. Motins do 
SertSo. RAPM. 1(1898). p. 662. 

rio das outras rebeldias, preocupava-se Portugal mais em evitar a 
contaminacao da area mineradora pela postura autonomista dos 
grandes proprietahos do sertao do Sao Francisco, em subjugar po-
liticamente o sertAo corn a presenca na area dos agentes da Me-
tropole, do que em aumentar a arrecadacAo dos tributos. Assim, 
afirmava Martinho de Mendonca ao Rel de Portugal: 

"Procurey extinguir esta conjuracao, sem ruido grande, mos-
trando qua me neo cauzou culdo., porem deu-me a conhecer 
a necesside. q' ha de conservar tropes neste Paiz, manda-
das por Capes., e Subalternos de toda a satisfacao, porq' no 
grande aperto em que me vi o ano passado, nada me dava 
mais cuido. que a faita de offeS ..."32 
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